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  البحث ملخص

 تزود، وهذه السمة واملذاهب اآلراء تعدداإلسالمية، وهي  لشريعةيهدف هذا البحث إىل إثبات مسة ل
 هذا أنيفند رأي و. واألحوال الظروف لكل مناسبة حلوال تعطي أن تستطيع، فواملرونة بالسعة الشريعة
 حياولو ،واملسلمني لإلسالم الشاملة والتنمية املعايري وحدة سبيل يف العراقيل من واملذاهب اآلراء يف التعدد

   .الراهنة والظروف لألحوال مراعيا وانعاملو تحدياتال يف خضم التعدد هذامع  للتعامل منهجا يقدم أن
  

  حلول حتديات، التعامل، منهجية املذاهب، تعدد اإلسالمية، الشريعة: يةفتاحامل اتالكلم
  

Abstract  

This research aims to demonstrate the important feature of Islamic Law 

and that is plurality of opinions and doctrines. This feature provides 

flexibility and ease to Islamic law, so it can give the suitable solutions for 

all circumstances.  The research also refutes the view that this 

multiplicity of views and doctrines is the obstacles in the way of unifying 

the criteria and the overall development of Islam and Muslims. 

Therefore, this research attempts to provide a method to deal with this 

diversity in the midst of challenges and barriers by taking into 

account the present conditions and circumstances. 

Keywords: Islamic Law, Multiplicity of Schools, Methodology of 

Dealing, Challenges, Solutions 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk mempamerkan ciri penting undang-undang 

Islam dan ianya adalah kemajmukan pendapat dan doktrin. Ciri ini 

memberikan fleksibiliti dan kemudahan kepada undang-undang Islam, 
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supaya ia boleh memberi penyelesaian yang sesuai dengan segala 

keadaan. Kajian ini juga menyangkal pandangan bahawa pandangan 

kepelbagaian dan doktrin-doktrin ini adalah halangan dengan cara 

menyatukan kriteria dan pembangunan keseluruhan Islam dan Umatnya. 

Oleh itu kajian ini cuba untuk menyediakan satu kaedah untuk berurusan 

dengan kepelbagaian ini di tengah-tengah cabaran dan halangan dengan 

mengambil kira kondisi dan keadaan masa kini. 

Kata Kunci: Undang-undang Islam, Berbilang Sekolah, Kaedah 

Berurusan, Cabaran, Penyelesaian 

  
  ملقدمةا

 قول إىل جعتر فروعها يف وكذا أصوهلا يف اإلسالمية الشريعة إن
 يدل ما الغراء الشريعة هذه نصوص يف يوجد الو اخلالف، كثر وإن واحد،

 وجود رغم ذاا يف التعارض من ساملة أدلتها وإمنا املتناقضة، اآلراء على
 إذ صادق وتعاىل نهسبحا وربنا. 1وظنه فيها املتأمل فهم يف واالختالف التعارض

 اختلَافًا فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ عند من كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا﴿: يقول
 تمكُن إِن والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِن﴿ ،]82النساء:[ ﴾كَثريا

 ردأمرنا بف ،]58النساء:[ ﴾تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الْآخرِ الْيومِو بِاللَّه تؤمنونَ
 الشريعة يف كان لو وأيضا. اخلالف لريتفع التشريع مصدر إىل املتنازعني
 تفعله، وال يءالش افعل :يقول وكأنه باملتناقضني، التكليف عليه لترتب اختالف

  . الشارع مقصد منه يفهم وال اليطاق مبا التكليف إىل يؤدي وهذا
 الشريعة ؛ ألنمعروف هو كما الفقه غري الشريعة أن هنا بالذكر وجيدر

 ذلك إىل وما واألخالق واألعمال بالعقائد املتعلقة والنواهي األوامر من جمموعة

                                                           

 ،سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبوحتقيق:  ،املوافقات إبراهيم، إسحاق أبو الشاطيب،: ينظر 1
 بعدها، وما 59ص ،5ج ،)م1997ه/1417، 1ط ،عفان ابن دار: السعودية العربية اململكة(
 . بعدها وما 218و
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 باألحكام العلم فهو لفقها أما .منها رسول يد على لألمة تعاىل اهللا شرعه امم
 الفقهية األحكام إن. العامة القواعد أو النصوص من سبةتاملك العملية الشرعية

 طاقام ختالفال تبعا هذا يف متفاوتون والناس واالستنباط، االجتهاد مبناها
. واملسائل األحكام من يستنبطونه فيما ظاهر وأثرها والبيئية، العلمية ومؤهالم

 طبيعة مع يتفق رأم الفقهاء فاختالف. ظنية الفقه أحكام أغلب إن: يقال ولذا
 حيتمل صواب صاحبه عند اجتهاد وكل. لذلك حتمية نتيجة وأنه االجتهاد،

 مثاب جمتهد كل ذلك ومع. الصواب حيتمل خطأ عنده غريه واجتهاد ،اخلطأ
 مث فاجتهد احلاكم حكم إذا: «� الرسول يقول إذ جهد من بذل ما على

 اإلسالمية فالشريعة .2»أجر فله أخطأ مث فاجتهد حكم وإذا ،أجران فله أصاب
 الناس مصاحل يالئم مبا والعمل احلر للفكر قويا الاجم تفتح الكلية بقواعدها

  . وإسعادهم
  

  ا يتعلق وما اإلسالمية الشريعة إىل مدخل
   :معنني أحد ا ويراد تطلق: لغة الشريعة

 :تعاىل قوله ومنه الدين، يف الظاهرة والطريقة تقيمة،املس الطريقة :األول
﴿ثُم اكلْنعلَى جع ةرِيعش مرِ نا الْأَمهبِع18:اجلاثية[ ...﴾ فَات[.  

 شرعت :قوهلم ومنه للشرب، يقصد الذي اجلاري املاء مورد: والثاين
 يف ويقال. 3وظهورها لوضوحها بذلك ومسيت املاء، شريعة وردت مبعىن األبل،

                                                           

 ،)م2002ه/1423 ،1ط ،كثري ابن دار: ودمشق بريوت( ،صحيحال ،إمساعيل بن حممد البخاري، 2
 ،1814ص ،2ج، أخطأ أو فأصاب اجتهد إذا احلاكم أجر باب والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب

 حممد بن نظر: حتقيق ،صحيحال أبو احلسني القشريي النيسابوري، حجاج بنمسلم بن و ؛7352رقم
 إذا احلاكم أجر ببيان باب األقضية، كتاب ،)م2006ه/1427، 1ط طيبة، دار( قتيبة، أبو ايبالفاري
 .   1716رقم، 821ص ،2ج. أخطأ أو فأصاب اجتهد

 .بعدها وما 257ص ،)م1995 العلمية، املكتبة: بريوت( ،املنري املصباح ،الفيومي محدأ 3
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 املاء إسقاء يف يتعب مل الشريعة إبلهب يرد من ألن ؛"التشريع السقي أهون" :املثل
  .4هلا

ا يقصد الشريعة: ااصطالح "لسان على لعباده تعاىل اهللا سنها اليت األحكام 
 أم بالعقائد أم باألفعال متعلقة كانت سواء إميان، عن ا ليعملوا رسوله

 اهللا سنها اليت األحكام جمموعة: "بأا الشريعة تعريف ميكن مث ومن. "باألخالق
  . 5"والسنة الكتاب يف � حممد رسوله لسان على مجيعا للناس

 الدينية فاألحكام ظاهر، واالصطالحي اللغوي التعريفني بني والتداخل
 والعقول، النفوس حياة ا ألن املاء؛ مبورد وشبهها الستقامتها شريعة مسيت
  . 6األبدان حياة املاء مورد يف أن كما

  :اإلسالمية الشريعة يف املسلمة واحلقائق الثوابت
 مجيع عليها تفقا ،اإلسالمية الشريعة يف مسلمة وحقائق ثوابت هناك

 املسلمات هذه بعض كوها. هافي ثان رأي هناك ليسو اإلسالمي، الفقه مذاهب
  : 7يلي فيما والثوابت

                                                           

 الشريعة جملة ،الوضعي بالقانون مقارنة ةدراس اإلسالمي، التشريع خصائص عباس، حسين،: يراجع 4
 ،9: السنة الكويت، جامعة العلمي، النشر جملس الكويت:( ،اإلسالمية والدراسات

 .15ص ،)24: العدد. م1994ه/1415

 املكتبة: القاهرة( ،والتشريع والفقه اإلسالمية الشريعة لدراسة الوسيط املدخل فريد، نصر واصل، 5
 . 13ص، )م1996ه/1417 ،2ط، التوفيقية

 ،)م1997ه/1418 ،1ط النفائس، دار: لبنان بريوت،( ،املقارن الفقه الفتاح، عبد كبارة،: ينظر 6
 . 17ص

 تارخيه اإلسالمي، للفقه املدخل ،سالم حممد مدكور،: يراجع واحلقائق األسس هذه يف للتفصيل 7
 الغزايل، خبيت وأمحد ؛بعدها وما 25ص) احلديث الكتاب دار: القاهرة(، العامة ونظرياته ومصادره

 الفكر دار: اإلسكندرية( ،اإلسالمية الشريعة مقدمة ،لطفي حممد وأمحد منصور، احلليم وعبد
: تعليق ،اإلسالمي التشريع تاريخ حممد، بك، واخلضري ،51-37ص ،)م2008 ،1ط اجلامعي،

 . 21ص ،)م1992 ،1ط العريب، الفكر دار: بريوت( ،الكيب شفيق زهري
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 على ال التخفيف وعلى العسر، على ال اليسر على الشريعة قيام - 
 ال واالعتدال التوسط وعلى التضييق، ىعل ال التوسعة وعلى التشديد،

 . والتطرف التنطع على
 أنفسهم على يأمنون جتعلهم بطريقة الناس، بني العدل على قيامها - 

 . حقوقهم وعلى أمواهلم وعلى أعراضهم وعلى
 الواجبات وكذا معدودة،و حمدودة اإلسالمية الشريعة يف تاحملظورا - 

 اقتصر وقد. واسعة فرحبة والترك الفعل بني ملختارةا املباحات أما فيها،
 يشق وال الناس كاهل يرهق ال كى التكاليف يف اإلسالمي التشريع
 .عليهم

 يف وكذا التشريع يف التدرج سنة ومساا الغراء شريعتنا مميزات من - 
 نفوس يف تأصلت قد والطبائع والغرائز اإلسالم جاء وقد التطبيق،
 هلذه افعالج. احلرج لتحقق الوإ وهلة، أول اقتالعها يسهل ال البشرية

 حبسب منجما أنزلت التكليفية األحكام وكذا ،القرآن جاء اإلشكالية
 االمتثال إىل وأقرب ،النفس يف عأوق ذلك يكون كى والوقائع، املصاحل

 .االنقيادو
 املصلحة تكون فحيثما دنياهم،و دينهم أمور يف الناس مصاحل رعاية -

 : "...الشاطيب قال. يها يكون دةاملفس تكون وحيثما أمرها، يكون
 ابن ويقول. 8"العباد ملصاحل وضعت أا الشريعة من استقرينا ألنا

: الغزايل ويقول. 9"اهللا شرع فثم املصلحة وجدت حيثما: "القيم

                                                           

 . 43ص ،2ج ،املوافقات طيب،الشا 8

 احلقوق، كلية: اإلسكندرية( ،والتطبيق النظرية بني اإلسالمي الفقه ،أمحد حممد سراج، عن نقال 9
 . 18ص ،)م1994 اإلسكندرية، جامعة
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 ونفسهم، دينهم، عليهم حيفظ أن مخسة، اخللق من الشرع ومقصود"
 .10"وعرضهم وعقلهم، وماهلم،

  :به يتعلق ما وبعض حقيقته: ءواآلرا األقوال تعدد
  :اإلسالمية الشريعة مرونة على دليل الفقهية املذاهب تعدد

 اختلفت وملا ،موحدة أحكامه لكانت مرنا اإلسالمي الفقه يكن مل لو
. أفهامهم الختالف تبعا مسائله من العديد حول الفقهاء نظر وجهات

 واألحكام الفروع يف مناوإ بالعقائد، وال باألصول ليس الفقهاء بني واالختالف
 اختالف وهو ذلك، إىل وما وجتارية مدنية معامالت من العامة باحلياة املتصلة
 يف احلقوقية والطرائق املبادئ وكذا ،املتعددة النظريات تأيت ومنه. حممود

 األمة جيعل - الزرقاء يقول كما– االختالف وهذا .وتقريرها األحكام استمداد
 يقع األئمة اختالف كان وقد. 11حاجاا عن يضيق وال ،تشريعها يف غنية
الرهن قبض حكم يف اختالفهم ذلك ومن الشرعية، النصوص فهم حول اأحيان 

 ﴾قْبوضةٌم فَرِهانٌ كَاتبا تجِدوا ولَم سفَرٍ علَى تمكُن وإِن﴿: اآلية يف املذكور
 الرهن لصحة طشر هي هل ،"مقبوضة" كلمة يف اختلف حيث ،]283:البقرة[

 لاق كما فقط، متام شرط هي أم الظاهر، وأهل والشافعي حنيفة أبو يقول كما
 يشترط مبن األوىل وكان: "فقال املوقفني هذين على رشد ابن علق وقد. مالك

 أال الصحة يف يشترطه مل ومن االستدامة، يشترط أن العقد صحة يف القبض
 العوامل أهم من كان املذهيب االختالف أن اتضح فقد. 12"االستدامة يشترط

                                                           

 .السابق املصدر 10

 دار: دمشق(، العام الفقهي املدخل اجلديد، ثوبه يف اإلسالمي الفقه أمحد، مصطفى الزرقا،: يراجع 11
 . 226ص ،1ج ،)م1998ه/1418 ،1ط، القلم

 ،2ج ،)م1975 احلليب، البايب مصطفى مطبعة: القاهرة( ،املقتصد واية اتهد بداية رشد، ابن 12
 اململكة( ،ومستقبله ضوابطه ،اإلسالمي الفقه يف االجتهاد السالم عبد السليماين، من نقال ،274ص

 . 353ص ،)م1996ه/1417، يةاإلسالم والشئون األوقاف وزارة: املغربية
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 املسلمني حباجات يضيق ال جعلته ومرونة خصوبة اإلسالمي الفقه أكسبت اليت
 حممد أصحاب أن أحب ما: "يقول العزيز عبد بن عمر وكان. األزمان سائر يف
 يف الناس لكان واحدا قوال كان لو ألنه ؛خيتلفون ال -والسالم الصالة عليه –

  .13"سعة يف كان أحدهم؛ بقول رجل أخذ فلو م، دىيقت أئمة وإم ضيق،
  :التشريعية املصادر توسيع على دليل الفقهية املذاهب تعدد

 منها أولوية إما ،الكثرية باملصادر غنية اإلسالمية الشريعة أن املعلوم من
 املصادر هذه توسيع يف إجيايب كبري دور هلا املتعددة الفقهية فاملذاهب. ثانوية أو

 وسنة اهللا كتاب هناك فكان. أحكامه اإلسالمي الفقه منها يستمد اليت عيةالتشري
 الصحابة، عصر يف والقياس اإلمجاع ظهر مث النبوة، عصر يف اهللا رسول

 الدكتور يقول. اتهدين األئمة يد على والتنوع التوسع يف املصادر فاستمرت
 يف نقيا ثالثا أصال هاءالفق األئمة واعتمد : "...السياق هذا يف بلخوجة احلبيب
 وأخذوا بالقياس، بعضهم وعمل اإلمجاع، هو وحتديدها األحكام على التعرف

 إىل منهم مجاعة ومال باالستحسان، وقالوا. بالعرف وحكموا الصحايب، بقول
 وبالرباءة الدليل، لنفي احلكم ونفي ،قيل ما بأقل واألخذ واالستبدال، االستقراء
 وبني بينها مقارنة ال ،نفيسة وثروة جليل تراث كله اهذ عن وجنم...  األصلية

 يف متفقة كانت مىت وهي ،األخرى األمم يف قانوين أو فقهي تراث أي
 الرأي يف اختالف من ظهر ما يضريها ال ،األساسية باملصادر ملتزمة ،األصول
 احلركة على دليل أنه كما. االجتهاد مسالك اختالف عن ناجم فهو واحلكم،

                                                           

، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: وتعليق حتقيق ،االعتصام إسحاق، أبو الشاطيب، :ينظر 13
 .125ص ،3ج، )التوحيد مكتبة(
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 الدالئل من يسندها وما الناس مصاحل عن البحث ونتيجة التدبر، وأمارة والنظر،
  .14"... والقواعد
  : الشريعة نصوص من متفرعة الفقهية املذاهب

 الشريعة، بنصوص الصلة مقطوع ليس اإلسالمي الفقه أن به املسلم من
 يصدر أن اتهد للفقيه ميكن فال حكمه، مدار وعليها ،ا الصلة وثيق هو بل

 بعباده، اهللا رمحةلو. النصوص تلك من سند هلا يكون أن دون جديدة أحكاما
 لتبقى أغلبها يف وجمملة عامة الشريعة نصوص جعل ،سبحانه اهللا أرادها وحلكمة
 ،� الكرمي لرسوله تفصيلها أمر وترك واألحوال، واألمكنة األزمنة لكل صاحلة

 السياق هذا ويف. األنبياء ورثة هم الذين العلماء األمر هذا يف الرسول خلف مث
 تغري حبسب واختالفها الفتوى ريتغ: "عنوان حتت ممتعا فصال القيم ابن عقد

 بنيت الشريعة أن فيه ذكر وقد". والعوائد والبيئات واألحوال واألمكنة األزمنة
 ومصاحل كلها، ورمحة كلها، عدل وأا واملعاد، املعاش يف العباد مصاحل على

 الدنيا يف والسعادة الفالح وقطب العامل، عمود وهي كلها، وحكمة كلها،
  .15... واآلخرة
  : متباعدة ليست األربعة املذاهب

 النصارى فرق كتباعد متباعدة ليست - يف احلقيقة- األربعة املذاهب
 النسطورية اليهودية فرق وكتباعد واألرثودكس، والربوتستانت الكاثوليك من

 ؛امسلم أخاه واحد كل ويعترب ،ببعض بعضها قتديي اإ بل وحنوها؛ والسامريه

                                                           

 ،م1985ه/1406 ،63 عدد األمة، جملة ،وتطبيقها اإلسالمية الشريعة مرونة احلبيب، بلخوجة، 14
 . 99-66ص

 عبيدة أبو: حتقيق ،العاملني رب عن املوقعني إعالم ،اجلوزية قيم وابن ؛السابق املرجع السليماين،: ينظر 15
 ،4ج، )ه1423( ،1ط ،اجلوزي ابن دار: السعودية العربية اململكة( ،سلمان آل حسن بن مشهور

 . 337ص
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 الفروع يف ثانوي خالف هو وإمنا اإلميان، وأصول العقائد يف ليس اخلالف ألن
 عنده الدليل عليه قام مبا واحد كل فيها يأخذ االجتهاد، حمل هي اليت فقط

 فقد. اآلخر جيل األئمة من واحد كل كان ولذلك بالظنيات، أدلتها يف لالكتفاء
 وقال مالك عن الشافعي وأخذ عنه، مالك أخذ كما مالك عن حنيفة أبو أخذ
 بعضهم وأثىن الشافعي عن حنبل ابن وأخذ ريب، وبني بيين حجة جعلته :فيه

 ولذلك. بعض مع بعضهم أصحام جلة كان وهكذا. اودين اعلم بعضهم على
. رأيه على حجة ولكل ،الفروع بعض يف بل فرع، كل يف خالف بينهم يقع مل
 ،معهم األمة إمجاع عليه وقع ما منها عليها، اتفقوا قد كثرية مسائل هناكو

 إىل تنسب ال االتفاق فيها اليت املسائل وتلك. غريهم فيها خالفهم ما ومنها
 مذهب إنه :القراض جواز أو الزكاة وجوب حنو يف يقال فال منهم، واحد
 اإلمام، دون اإلمام به خيتص ما اعاألمس على يتكرر وإمنا مثال، والشافعي مالك

 ليس أنه بالعكس، احلقيقة ولكن يستحيل؛ يكاد التقريب أن يرى أنه فالنتيجة
  .16ومتكاملة متقاربة املذاهب بل ،املذاهب بني شاسعة مسافة هناك

  
  العصور مر التعددعلى مع التعامل منهج
  :���� الرسول عصر يف :أوال

 الصالة أفضل عليه -حممد سيدنا على وحي بأول الشريعة بدأت
 بعد املدينة يف مث مكة، يف استمر مث والعلم، القراءة إىل بالدعوة -والتسليم

 لَكُم أَكْملْت الْيوم﴿: تعاىل قوله لزفن اكتمل حىت استمر وهكذا إليها، اهلجرة
كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَامالْإِس ادكان وقد]. 3:املائدة[ ﴾ين 
 يفهم ما كل على تطلق) فقه( كلمة وكانت عمليا، واقعيا الدور هذا يف الفقه

                                                           

 الفقهاء ومذاهب األحكام تشريع تاريخ يف دراسة اخلالدة، اهللا شريعة حممد، علوي، ابن: يراجع 16
 . 344ص ،)م1992ه/1412 ،3ط ،الرشيد مطابع: املنورة املدينة( ،عالماأل
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 املسائل أو األخالق أو العقيدة أمور منأ سواء ،والسنة الكتاب نصوص من
 العهد، هذا يف التشريع مصدر ربه من إليه ىيوح مبا الرسول وكان ،العملية
 يف أو النائية األماكن يف عنه ينيبه من أو فيه، حصرامن والقضاء اإلفتاء وكان

 الفظً الوحي كان العصر هذا يف التشريع فمصدر. القضاء على للتمرين حضرته
 يعتربما كان  فهو ،الصحابة اتاجتهاديكون من  وأما ما كان. معىن أو

 الوحي، طريق عن الرسولمنها  أقرهما  إال ،املسلمني عامة زميل وال ،تشريعا
  . 17الوحي هو املصدر وإمنا ،افقهي امصدر يكن ملالعصر  هذا يف فاالجتهاد

  :الصحابة عصر يف: انياث
 يف اإلسالم وانتشر اإلسالمي، الفتح بدأ والصحابة اخللفاء عصر ويف

 احلكيمة، وتعاليمه بنوره اإلسالم دخلها نائية كثرية ودول ممالك إىل وجيزة فترة
 الفتح بالد كل يف األجناس هذه من بغريهم لعربا من املسلمون امتزج فقد

 هلم يكن مل أمور على املسلمون وتعرف ،املختلفة العناصر فاختلطت اإلسالمي،
 بسبب هلم فعرضت يألفوها، مل وتقاليد ،يعرفوها مل وعادات قبل، من عهد ا

 ميكن ظاهر شرعي حكم هلا يوجد ومل عهد، سابق ا هلم يكن مل أحداث ذلك
 الصحابة، إىل احلكم زمامينتقل  أن الظروف هذه يف العادة منف. قهتطبي

 امم األمور هذه كل يف بالفصل مكلفني ،والدنيا الدين ألمور مااحكَّ صبحوايو
 القواعد ضوء على الرأى وإعمال االجتهاد من البد فكان سابق، هلامل يكن 
 فيها يرد مل وحوادث مشاكل يف بأحكام فتاوى عنهم صدرت وذا. الشرعية

 كانوا هذا يف وهم. واالستنباط االجتهاد أساسها الفتاوى هذه وكانت نص،
 مصلحة فيه ما مالحظني ،فيهما املوجودة والروح والسنة القرآن تعاليم يراعون
 الرأى يف واختلفوا اجتهدوا إذا فإم هذا ومع أعرافهم، مع يتمشى وما الناس،

                                                           

 دار: القاهرة( ،العامة ونظرياته ومصادره تارخيه اإلسالمي، للفقه املدخل ،سالم حممد مدكور،: ينظر 17
 . 68-59ص ،)احلديث الكتاب
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 آمثا، خمالفه يعترب وال ،18اهللا حكم بأنه زمجي وال ي،الرأ لنفسه منهم كل ينسب
 كان أيا ،للرأى عندهم التعصب روح انعدام على تدل طيبة ظاهرة وهذه

  .بينهم املتبادل للرأى احترامه شدة على تدلهي  كما صاحبه، سلطان
 يف واختلفوا اجتهدوا قد الصحابة أن السابق العرض من علمنا قدل

 هذا مع تعاملوا وكيف ؟اخلالف هذا منشأ كان ماذا ولكن والفتيا، احلكم
 إمنا االجتهادية األحكام يف اختالفهم نإ: نقول هذا عن ولإلجابة االختالف؟

 ظنية داللتها ألن األحكام؛ آيات بعض فهم يف اختالفهم إىل الواقع يف يرجع
 وكذا. ااز أو احلقيقة على محله يف لالختالف أو معنيني، يف اللفظ الشتراك

 االجتهاد يف وتفاوم وفهمها، واستيعاا السنة فهم يف اختالفهم إىل يرجع
 الزمن ريوتغ البيئة باختالف تأثرهم مدى إىل يرجع وكذا الرأي، واستعمال

 علم مقدار إىل يرجع بينهم اخلالف مرد إن :يقال أن ميكن فإنه وباجلملة. نفسه
 كان ولقد. أيضا والزمن ةالبيئ وتأثري ،يالرأ استعماله ومدى بالسنة، الصحايب
 حبثوا احلادثة وقعت إذا أنه العصر ذلك يف األحكام على التعرف يف منهجهم

 الشبيه وقاسوا اهللا، رسول سنة يف تلمسوه أو اهللا، كتاب يف حكمها عن
 حكما كان يرأ على اتفقوا فإذا ،تشاوروا النص يسعفهم مل فإذا بالشبيه،

 حسما األغلبية األقلية اتبعت يتفقوا مل فإذا وإال ملزمة، حجة وكان ،عليه جممعا
 املسائل يف باألخص ذلك وكان عليه، جممعا حكما يعترب ال ولكنه للخالف،

 ويزول عنه فريجع ،إليه ذهب فيما اآلخر منهم الواحد يراجع وقد العامة،
  .االختالف

                                                           

 خطأ يكن وإن ،اهللا فمن صوابا يكن فإن ،ييرأ هذا: "أمر يف اجتهد إذا يقول � بكر أبو سيدنا فهذا 18
 خطأ يكن وإن ،اهللا فمن صوابا يكن إن: "الجتهاده بالنسبة يقول � عمر وهذا ."اهللا واستغفر ،فمين
 يأل مل ولكنه احلق أصاب أنه يدري ال عمر إن: "ويقول ،"لألمة سنة يالرأ خطأ جتعلوا ال عمر، فمن
السابق املرجع مدكور،: ينظر". اجهد . 
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  :وتدوينها الفقهية املذاهب تكوين عصر يف: ثالثا
 الفقهي التشريع وأصبح الصحابة، عصر بعد لعصرا هنا العصر ذا يراد

 االستنباط يف جهودهم من الكثري الفقهاء أفرغ إذ للغاية؛ مزدهرا العصر هذا يف
 لالستنباط، مسلك ومذهب إمام لكل الفقهية، املذاهب وتكونت واالجتهاد

: ويقولون التقليد عن ينهوم األئمة كان فقد هذا ومع مريدون، إمام ولكل
 العصر  هذا يف والفقهاء .اهللا رسول إال ويترك قوله من يؤخذ إال أحد نم ليس

 يكادون ال وهم مضوا الصحابة كان فإذا خمتلفة، أجناس من مزجيا كانوا
 مل مإ إذ اختالفا؛ أكثر العصر هذا فقهاء فإن والسنة، القرآن فهم يف خيتلفون
 آياته ولزن وأسباب حيالو يعاصروا ومل بطبيعتهم، الشريعة روحعلى  يتعرفوا

 وقد تلقوها بل سنة، عنه ويأخذوا حديثا منه فيسمعوا الرسول، يعاشروا ومل
 السنة على والتعرف القرآن فهم يف فاختلفوا ةاملوضوع األحاديث بينها شاعت

 الصحايب قول يف اختلفوا كما منها، واالستنباط ا األخذ ومدى الصحيحة
 وما يبالرأ األخذ مدى وما ملزمة، حجة يعترب هرأي هل ،منفردا فيه اجتهد فيما

 ذلك من شيء على يعتمد وهل واستصالح؟ واستحسان قياس من عليه يتفرع
 فإن هذا ومع. الصحابة بعد حتققه ميكن وهل اإلمجاع، حد ما مث اآلخر، دون

 يف الواسع واختالفهم واجلدل البحث هوة واتساع العلمية، احلركة ازدهار
  .الفقه أصول علم قواعد وضع يف سببا كان االستنباط طرق

 أتباع إمام ولكل العصر، هذا يف دونت قد الفقهية املذاهب نعم،
 يستوجب األمر بادئ يف هذا يكن مل ولكن رأيه، ويتبعون جه ينهجون
 غري وفقهه رأيه بأن تابعه ينصح إمام كل كان بل ،اتعصب يستلزم أو خصومة

 وهو يرأ هذا علمنا: "يقول حنيفة أبو اإلمام هو فهذا. اتباعه جيب ال ،ملزم
 عن ويروى ،"بالصواب أوىل فهو منه بأحسن جاءنا فمن عليه، قدرنا ما أحسن

 يعلم حىت بقولنا يقول أن ألحد حيل ال: "قاال وأباحنيفة يوسف أبا أن القيم ابن
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 وما ،دين فإنه فيه فانظروا: "احكم استنبط إذا يقول مالك وكان". قلنا أين من
 يورو ،"الروضة هذه صاحب إال عليه ومردود كالمه من ومأخوذ إال أحد من
 وأصيب، أخطئ بشر أنا إمنا: "يقول مالكا اإلمام مسع أنه عيسى بن معن عن

 الكتاب يوافق مل وما ،به فخذوا والسنة الكتاب وافق ما كل ي،يرأ يف فانظروا
 ال !إسحاق أبا يا: "ربيعال لصاحبه يقول الشافعي وهذا". فاتركوه والسنة
 مقدمة يف وجاء ،"دين فإنه لنفسك ذلك يف وانظر ،أقول ما كل يف تقلدين
 إعالمهم مع الشافعي علم الناس بني أنشر أن افخر كفاين: "للشافعي الرسالة

 باالتباع، أوىل النيب عن صح ما: "قال أنه ويروى". غريه وتقليد تقليده عن يه
 ويقول ".مذهيب أنه واعلموا فاتبعوه مذهيب خيالف خرب صح وإذا تقلدوين، وال

 املعصوم لغري التقليد فإن ؛دينكم أمر يف انظروا: "ألتباعه حنبل بن أمحد اإلمام
 وال ،الشافعي وال ،مالكا وال ،تقلدين ال: "ويقول ."للبصرية عمي وفيه ،مذموم
  .19"أخذوا حيث من وخذ ،الثوري

  :وحقيقته الفقهي االختالف
 اهللا يقول الكلمة، وحدة على تأكيده مثل شيء على يؤكد اتإلسالممل 

 .]92:األنبياء[ ﴾فَاعبدون ربكُم وأَنا واحدةً أُمةً أُمتكُم هذه إِنَّ﴿ :وتعاىل سبحانه
 واحلكم األشياء وتقدير االختالف وهذا النظر، وجهات يف اختالف هناك نعم،
 يستحيل إذ ؛كبري حد إىل الفردية بالفروق عالقة وله طبيعي، فطري أمر عليها
 القدرات يذو الناس بني االجتماعية العالقات شبكة إقامةو احلياة، بناء

 .والعطاء واالكتساب للتفاعل عندئذ جمال ال إذ ؛املتطابقة والنمطية املتساوية
 فاوتةمت وقدرات مهارات اقتضاء والعملية الذهنية األعمال طبيعة من نأل ذلك

                                                           

 مصعب أيب: وتعليق حتقيق ،والتقليد االجتهاد أدلة يف املفيد القول ،علي بن حممد ين،الشوكا: يراجع 19
 ،1ط ،اللبناين الكتاب دار: وبريوت املصري، الكتاب دار: القاهرة( ،البدري سعيد حممد

 .  49-44ص ،)م1991ه/1411
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 الفردية بفروقهم- الناس بنيتكون  أن اقتضت تعاىل اهللا حكمة وكأن ومتباينة،
 وكل والتقاء، قواعد احلياة يف األعمال وبني – مكتسبة وأ خلقية أكانت سواء
 ظامل فمنهم درجات، واملؤمنون ،خمتلفون فالناس ذلك وعلى. خلق ملا ميسر

 الناس لَجعلَ ربك شاَء ولَو﴿ باخلريات، سابق ومنهم مقتصد، ومنهم لنفسه،
 الصاحل السلف اختلف لقد .]118هود:[ ﴾مختلفني يزالُونَ ولَا واحدةً أُمةً

 ألن ؛الفتراقهم اسبب الرأي يف اختالفهممل يكن  ولكن عليهم، اهللا رضوان
 مإ ،يءش منها ينال أن من أكرب كانت واألهداف والغايات القلوب وحدة

  .اجلوارح خبطأ واأصيب وإن ؛النفسية العلل من ختلصوا
  : وتطوره الفقهي االختالف نشأة

 زعباملن الصلة لصيق هو مبا الفقهي االختالف أن يقنيا الثابت من
 يكون أن غري من ،� النيب أيام يف وجد قد ،بالفقيه اخلاص االجتهادي

 زعاملن هذا أن اعتربنا إذا إال التشريعي، النطاق يف أثره عام بشكل لالجتهاد
 جبل بن معاذ تقريره عن فضال له، تقديرا � الكرمي النيب من لقي االجتهادي

 أو الكتاب يف احلكم جيد مل إن بالرأي االجتهاد على اليمن إىل أرسله عندما
 يف الصحابة تفرق بعد وخاصة األطهار، الصحابة عصر إىل انتقلنا ما فإذا السنة،

 الوحيد سببها يكن مل االختالف ظاهرة أن لوجدنا مية،اإلسال األمصار
 اليت العوامل من كثرة إليها أضيف وإمنا الصحابة، بني الفقهية املنازع اختالف
 يف الصحابة تفاوت إىل بعضها يعود العوامل وهذه ظهورها، من وتزيد تذكيها
 اليت انالبلد طبيعة إىل اآلخر بعضها ويعود والسنة، بالكتاب وفقههم علمهم

 ضيقها، أو فيها احلضارة نطاق اتساع من البلدان هذه به تفاوتت وما ا، نزلوا
 القرآين النص به حفل عما فضال هذا قلتها، أو املستجدة املسائل وكثرة

 املرامي إدراك يف خالفا أثارت دالالت، و قراءات من النبوي واحلديث
 قد الصحابة، تالميذ وهم ؛نيالتابع أن البديهي ومن. احلنيف للشرع املقصودة
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 التفاوت ظهر هنا ومن والسنة، بالكتاب وعلمهم ومناهجهم، بأساتذم تأثروا
 منها وكل اإلسالمية، األمصار يف الفقهية املدارس وتعددت ذلك، كل يف بينهم
 هذه كانت وإن األخرى، املدراس عن الوجوه بعض يف خمتلفة مسة حيكي

 وسنة، كتاب من العامة التشريعية األصول ىعل تلتقي معظمها يف املدارس
 واضح بشكل لديهم ظهرت والذين واجلماعة، السنة أهل عند وخاصة وإمجاع،

  .20الرأي ومدرسة احلديث، أو األثر مدرسة مدرستان،
  : الفقهي االختالف أسباب

 قبوال األمة عند املقبولني – األئمة من اأحدأن  يتصور ال أنه املعلوم من
 على يقينا متفقون فإم ؛سنته من شيء يف � اهللا رسول خمالفة تعمدي – عاما

 قوله من يؤخذ الناس من واحد كل أن وعلى ،� الرسول اتباع وجوب
 حديث جاءو قول، منهم لواحد وجد إذا ولكن. � اهللا رسول إال ويترك،
 قد وحديثا قدميا والعلماء ،تركه يف سبب أو عذرمن  له فالبد خبالفه صحيح

 األعذار مجع قد تيمية ابن ههنا. 21الفقهاء بني االختالف أسباب يف تبواك
: رئيسة أصناف ثالثة خالل الفقهي الرأي مقابل احلديث لترك واألسباب

 االعتقاد عدم: والثاين. احلديث هذا قال � النيب بأن االعتقاد عدم: أحدها
 مث. منسوخ احلكم ذلك أن االعتقاد: والثالث. القول بذلك لةأاملس تلك إرادة

                                                           

 
 الفكر دار: القاهرة( ،الفقهاء اختالف أسباب ،علي واخلفيف، ؛91ص السابق، املرجع كبارة،: ينظر20

 . بعدها وما 248ص ،)العريب

 إىل دعوة املسلمني، بني اخلالف فقه حسني، ياسر وبرهامي، ؛102ص السابق، املرجع كبارة،: ينظر 21
 ،)م2000ه/1421 ،2ط ،العقيدة دار: القاهرة(، املعاصرة اإلسالمية االجتاهات بني أفضل عالقة

 العاملي املعهد: األمريكية املتحدة الواليات( ،اإلسالم يف تالفاالخ أدب جابر، طه والعلواين، ؛27ص
 .  105ص، )م1992 ،5ط ،اإلسالمي للفكر
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 أيتي فيما نوجز وباجلملة. 22الثالثة األصناف هذه من تتفرع متعددة أسبابا ذكر
   :الفقهي االختالف أسباب حول العلماء ذكره ما بعض

 يف للخالف نتيجة أحكام من الكتاب من استنبط ما بعض يف اخلالف
 أو ه،لفظ يف كاالشتراك: األسباب من بسبب داللتها يف خلفاء نصوصه فهم

 . 23ذلك إىل وما ،مطلقه يف التقييد أو ،عامه يف التخصيص
 تدل وما النصوص فهم يف االختالف يرجع قد بالسنة يتعلق وفيما - 

 .24به الوثوق أو باحلديث العلم يف اختالفهم إىل يرجع وكذا عليه،
 النصوص أساليب فهم يف اختالفهم إىل الفقهاء اختالف يرجع قد - 

 على داللتها وكذا املخالف، مفهومها على العبارة ةدالل مثل تراكيبها، يف
 . 25ذلك إىل وما ،مقتضاها على وكذا ،فحواها

 التبعية، املصادر إىل ردها حيث من االختالف أسباب ترجع وقد - 
 بني اتفاوت هناك أن املعلوم ومن الفقيه، اتهد بذات جوهريا اقاالتص تلتصق
 وعمل كالقياس، التبعية، الفقهية صادرامل ببعض اعتدادهم يف اتهدين األئمة

 من ذلك إىل وما ،واالستحسان ،واملصلحة ،واالستصحاب املدينة، أهل
 . 26اإلسالمية للشريعة الثانوية املصادر

 كل على قاطعا دليال ينصب مل الشرع أن أيضا األسباب ومن - 
 حصل من به يقوم ونظر، واجتهاد لبحث حيتاج ظنيا دليال جعل بل املسائل،

 وكذا واالجتهاد البحث على وقدرام العباد فأفهام ،والنظر االجتهاد آليات
                                                           

 إلدارات العامة الرئاسة: الرياض( ،األعالم األئمة عن املالم رفع احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن: ينظر 22
 . عدهاب وما 9ص ،)ه1413 ،واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث

 . 25ص ،الفقهاء اختالف أسباب اخلفيف،: يراجع 23

 . 29ص السابق، املرجع اخلفيف،: يراجع 24

 .  142ص السابق، املرجع: يراجع 25

 .  102ص السابق، املرجع كبارة،: يراجع 26
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 مثرة األحكام يف فالتنوع ومتنوعة، خمتلفة ،بينهم فيما والتعليم التعلم طريقة
 . 27واالجتهاد البحث آليات يف لتنوعل طبيعية

  :28االختالف فقه يف الفكرية األسس
 وسعة، ورمحة ضرورة عالفرو يف االختالف أن بالضرورة علم ما - 

 هذه أوجب وقد اخلالف، دائرة توسيع إال تثمر ال اخلالف رفع وحماولة
 .واحلياة الكون طبيعة وكذا والبشر اللغة طبيعة وكذا الدين، طبيعة الضرورة

 -األقل على - أو املسلمني صفوف لتوحيد عليه احلرص ينبغي مما - 
 فيه يتجلى الذي الوسط، نهجامل اتباع ،بينهم اجلفوة وإزالة الشقة تقريب
 يف وسط أمة األمة فهذه والتفريط، الغلو طريف عن بعيدا واالعتدال، التوازن

 .عنه واجلايف فيه الغايل بني -السلف من أثر كما– اهللا ودين شيء، كل
 الفرقة عن ويبعد واالئتالف، االجتماع على يعني ومما - 
 كما ومعظمه، الكتاب مأ وهن احملكمات، اتباع على التركيز ،واالختالف

 .املتشاات وراء الركض وعدم الكرمي، القرآن ذكر
 ،اخلالفية األمور يف اإلسالم إىل الداعني بني املسافة يقرب ومما - 

 أكثر، أو بني أو وجهني حتتمل اليت االجتهادية، املسائل يف القطع جتنب
 من إنكار ال أنه: علماؤنا قرر وهلذا. اآلخرين على فيها اإلنكار جتنب وكذلك

 واملقلد مثله، جمتهد على ينكر ال فاتهد االجتهادية، املسائل يف أحد على أحد
 .جمتهد على ينكر أن بله كذلك، مثله مقلد على ينكر ال

 االطالع ،فيه اختلف فيما العذر وتبادل التسامح على يساعد ومما - 
 واملشارب، املآخذ وتنوع املذاهب، تعدد منه ليعرف العلماء، اختالف على

                                                           

 .  27ص. السابق املرجع، برهامي: يراجع 27

: القاهرة( ،املذموم والتفرق ملشروعا االختالف بني اإلسالمية الصحوة يوسف، القرضاوي،: يراجع 28
 .  بعدها وما 41ص ،)م2001ه/1،1421ط ،الشروق دار
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 يغترف وكلهم عليها، ويعول إليها، يستند اليت وأدلته وجهته، منهم لكل وأن
 فليس العلماء اختالف يعرف مل من: علماؤنا قال هذا ويف. الشريعة حبر من

 .الفقه رائحة أنفه تشم مل الفقهاء اختالف يعرف مل ومن بعامل،
 وبني عامة املسلمني بني اخلالف شقة لتقريب املهمة األمور ومن - 

 وبيان زاع،الن فيها يقع اليت املفاهيم حتديد ،خاصة لإلسالم العاملة الفصائل
 . واالشتباه الغموض عنها يرفع ووضوح، بدقة مدلوهلا

 عن م وينأى االختالف، حفرة يف الناس يوقع ما أكثر من - 
 العظيمة، واآلمال الكبرية، اهلموم من أنفسهم فراغ ،واالئتالف االجتماع
 على اعتركت الكبرية، اهلموم من األنفس فرغت وإذا. الواسعة واألحالم

 .ءشي غري على بينها فيما – أحيانا – واقتتلت الصغرية، املسائل
 ؛عليه املتفق يف التعاونُ ،االختالف مع للتعامل اهلامة األفكار من - 

  وأيضا. ثان رأي فيها ليس املذاهب، مجيع عليها تفقا كثرية اأمور هناك أن إذ
 على التعاون بعدم أمرنا وكذا الشر، وضد اخلري أمور كل يف بالتعاون أمرنا قد

 .والعدوان اإلمث
فيه  املختلف يف التسامحف ا،واجب عليه املتفق يف التعاون كان وإذا - 

 السيد العالمة صاغها اليت بشقيها الذهبية القاعدة تكتمل وذا. منه أوجب
 فيما بعضا بعضنا ويعذر ،عليه اتفقنا فيما عاوننت: "يقول إذ رضا رشيد حممد

 ".فيه اختلفنا

  :احلاضر العصر يف اإلسالمية الشريعة مع التعامل كيفية
 عن التخلي أكثرها وألزم املسلمني، بالد على االستعمار غلب  

 اليت األسرة، قضايا خال فيما املعامالت ويف اجلنايات، يف الشرعية األحكام
 عن األمة سلخ وإن الواقع وهذا ،"الشخصية ألحوالا" اسم حتت اشتهرت

 والنخبة، الشعوب مستوى على اهلمم استنفر أنه إال ،األوىل وسريا را، شرع
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 قبلته بل باالنقياد، الوضعية القوانني فرض تقابل فلم الشعوب أما السواء، على
 اوم شريعته، عن وخروج اهللا، دين عن احنراف  هذا بأن تشعر وهي كرها،
 الشريعة حتكيم يف األكيدة ورغبتها الوضع، هلذا سخطها عن تعرب فتئت

 مدوية أصواتا وهناك هنا ونسمع نرى فلذا. 29آلخر وقت من اإلسالمية
 الشريعة مع التعامل كيفية بيان وميكن اإلسالمي، الفقه يف والصحوة للتجديد

 التصحيح بشائرو االنقالب هذا مظاهر تقدمي خالل الراهن العصر يف اإلسالمية
  :  أيتي فيما
 عناية مع املذاهب، مجيع تدريس باب بفتح وذلك: املذهبية العصبية نبذ :أوال

 املنهج على واحلرص ،وأحاديثها األحكام وآيات والسنة الكتاب بفقه واضحة
على  الطالب دوتعو األدلة، حول تدور اليت احلرية من إطار يف املقارن

 من فاملقبول قائليها، عن النظر بصرف الدليل، ةبقو - اآلراء بني–الترجيح
 – املذاهب دائرة من املقارنة وخترج حجته، وسلمت دليله، صح ما األقوال

  . 30الوضعية والشرائع اإلسالم فقه بني املقارنة إىل الفقهية - واألقوال
 باألحكام العلم هنا املقارن بالفقه املراد: املقارن الفقه علم دراسة: ثانيا
 ،يرأ كل ودليل الواحدة لةأاملس يف اآلراء خمتلف معرفه حيث من عيةالشر

 أقرا واختيار ذلك، كل موازنة مع اآلراء، هذه عليها ترتكز اليت والقواعد
 وهذا. املتحضرة والبالد املسلمة البالد يف ا املعمول بالقوانني ومقابلته ،للحق
 وهو األمم، شرائع بني القانونية النظم قواعد يف التشابه مبلغ الدراسة من النوع
 دليال أقواها واختيار األحكام، من النفس إليه تطمئن ما معرفة إىل طريق

 بعدت أن بعد اإلسالمية املذاهب بني والتقريب الناس، ملصاحل حتقيقا وأكثرها
                                                           

 .402ص، )م2002 ،4ط ،وهبة مكتبة: القاهرة( ،اإلسالمي التشريع تاريخ ،مناع القطان، 29

 ،والعقد امللكية نظرية ومذاهبه، وتارخيه تعريفه اإلسالمي، الفقه يف املدخل مصطفى، حممد شليب، 30
 . 156ص ،)م1985ه/1405  ،10ط ،اجلامعية الدار: وتبري(
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 بالفقه املشتغلني كل من الشريعة دراسة يف التعمق إىل دافع أنه كما الشقة، بينها
 تلك مراجعة ىلإ الشرعيني للفقهاء ودافع الوضعية، القوانني أو ياإلسالم
 الفقه ملكة تكوين على يعني أنه فوق الشرعية، النظرياتب ومقابلتها القوانني

 هناك أن غري. والتخرج التخريج من متكنه حىت الباحث الدارس عند واالستنباط
  :31ومذاهبه اإلسالمي هللفق املقارنة الدراسة هذه يف خاصة أمهية هلا أمور عدة

 أن فيه جدال ال فمما النبوي، واحلديث الفقه بني الوصل ضرورة -
 . السنة من الفقه أدلة معظم

 خاصة، والتابعني الصحابة فقه إىل العناية من مزيد توجيه وجوب -
 أو املتبوعون األئمة خترج وعليه كله، اإلسالمي الفقه أساس الواقع يف فهو

 . أساتذم
 للمذاهب األصلية واملراجع األوىل، بالكتب تمامااله ضرورة -

 والبعد واالستدالل، واألصالة والوضوح باليسر متتاز األوىل الكتب ألن ؛نفسها
  . واإللغاز التكلف عن
 لغاز،واأل اللفظية التعقيدات عن ابعيد وذلك :وإحكامه التأليف تيسري: ثالثا

واحلواشي، والشروح املتون طريق غري يف اوسري مبفرداته الواقع، من اواقتراب 
 على اوحرص املذهبية، سجن من ملحوظ ختلص مع املعاشة، ومشكالته احلية،

 أحكام بعض صياغة يف متثل جديد لون فظهر. واملقارنة واملنهجية، املوضوعية،
 وقيود وأهدافها مصادرها ببيان شرحها و قانونية، مواد صورة يف احلنيف الفقه

    .32ذلك إىل وما تطبيقها

                                                           

 
 ،2ط ،وهبة مكتبة: القاهرة( ،والتجديد األصالة بني اإلسالمي الفقه ،يوسف القرضاوي،: ينظر31

 .  38-35ص ،)م1999ه/1419

 . 224ص السابق، املرجع اإلسالمية، الشريعة مقدمة ولطفي، ومنصور، الغزايل،: ينظر 32
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 من أن اإلسالمي الفقه تاريخ يف املصنفون يعد :الفقهية األحكام تقنني: رابعا
 قانونية مواد صورة يف الفقهية األحكام صياغة املعاصرة الفقهية الصحوة مظاهر
 القانون يف الفين الترتيب ألن ؛منها األحكام وأخذ إليها، الرجوع يسهل

 وترقيم موجزة، فقرات ويف سورا،مي سهال احلكم على العثور جيعل الوضعي
 عدة حماوالت وهناك 33كذلك؟ الفقه ينظم ال فلماذا مفصل، وفهرس مرتب،

 معني، مبذهب التقيد دون اإلسالمي الفقه تقننيل اإلسالمي التاريخ يف هاجند
 لكوكذ. العباسي العهد بدء يف اهلجري الثاين القرن يف املقفع ابن حماوالت مثل

 أن مالك اماإلم إىل طلب الرشيد، وهارون املنصور جعفر أيب اخلليفتني حماوالت
 دليل أبرز املعامالت وقانون العدلية األحكام وجملة .مذهبه على الناس حيمل
  .اإلسالمي الفقه تقنني على

 اامع إنشاء اإلسالمي بالفقه النهضة مظاهر ومن :الفقهية اامع قيام: خامسا
 املكرمة، مبكة الفقهي وامع مصر، يف ميةاإلسال البحوث كمجمع الفقهية
 إعادة أريد إذا : "...الزرقاء يقول. وغريها بأمريكا، الشريعة فقهاء وجممع
 السبيل هو والذي شرعا، استمراره الواجب باالجتهاد الشريعة لفقه احليوية
 عميقة حكيمة، شرعية حبلول الكثرية، الزمنية املشكالت ملواجهة الوحيد

 آراء وزم واملطاعن، والريب، الشبهات عن بعيدة الدليل، ينةمت البحث،
 الجتهاد اللجوء هي الوحيدة فالوسيلة السواء، على واجلاحدة، اجلامدة العقول

 يضم الفقه جممع تأسيس ذلك وطريقة الفردي، االجتهاد عن بديال اجلماعة،
 الزمنية، ستنارةواال الشرعي العلم بني مجعوا ممن اإلسالمي، العامل فقهاء أشهر

 من دينهم يف م موثوق علماء هؤالء إىل ويضم والتقوى، السرية وصالح
 والطب، واالجتماع، االقتصاد شئون يف الالزمة، الزمنية االختصاصات خمتلف

                                                           

 . السابقة املراجع ،109ص مدكور، ،158ص ،شليب ،403ص القطان، 33
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 يف رأيهم الفقهاء يعتمد ،خرباء مبثابة ليكونوا ذلك، وحنو ،والقانون
  .  34"الفنية االختصاصات

 فقهية موسوعات ووضع القدمية، الفقهية املوسوعات رسةفهب العناية: سادسا
 حتتضنها أسفار عن يكشف يوم فكل تنتهي، ال املسلمني كنوز: ديدةج

 هذه من الفقهية املوسوعات فإن اهللا وبفضل وعجمه، بعربه العامل، مكتبات
 الفهارس تفتقد أا إال املوسوعات هذه يعيب وال ومتنوعة، كثرية، الذخائر
 يعوزه أكثرها أن كما إرهاق، أميا فيها الباحثني يرهق الذي األمر ية،التحليل
 هذه يف احلديثة الصحوة جنحت وقد أحاديثها، وختريج نصوصها، حتقيق
 وضع على املؤسسات بعض أقدمت إذ األخرى اإلضافة كانت مث. األمور

 يف ةالكويتي كاملوسوعة اهلجائي، بالترتيب اإلسالمي الفقه يف جديدة موسوعات
  . 35ذلك إىل وما بالقاهرة اإلسالمية الدراسات مجعية وموسوعة الكويت،

 أوامرها يف كلها اإلسالمية الشريعة: املقاصدي بالفكر الشريعة دراسة: سابعا
 جلب صورة يف كانت سواء واملصاحل، املقاصد إىل دف نواهيها يف وكذا

 يف أو املنصوصة ملعاينا يف إما املقاصدي الفكر ويتحصل مضرة، دفع أو مصلحة
 املقاصدي، الفكر عليه يستند ما أبرز لعلهما أمران وهناك. املصلحية األصول

 من يكون أن ميكن املقاصدي بالفكر الشريعة فدراسة. 36والقرائن التعليل ومها
 مذهب دون مذهب هناك ليس ألنه املذاهب؛ بني املسافة لتقليل الوسائل أبرز
 الشريعة جوهر من منبثقة كلها املقاصد أن إذ هاوتطبيق املقاصد نظرية يف

: اجلويين ويقول. ذلك إىل وما ونواهيها الشريعة أوامر خالل من  وروحها

                                                           

 . 231ص السابق، املرجع ،اإلسالمية الشريعة مقدمة عن نقال. 405ص القطان، 34

 . 232ص ،السابق املرجع ،اإلسالمية الشريعة مقدمة 35

 للفكر العاملي املعهدأمريكا: ( ،عاشور بن الطاهر حممد اإلمام عند املقاصد نظرية إمساعيل، احلسين، 36
 .  41ص). م1995ه/1416 ،1ط ،اإلسالمي
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 وضع يف بصرية على فليس والنواهي األوامر يف املقاصد لوقوع يتفطن مل ومن"
: هو عاشور ابن لسان يف اإلسالمية للشريعة األساسي واملقصد. 37"الشريعة

.  38"االنسان وهو عليه املهيمن بصالح صالحه واستدامة العامل امنظ حفظ"
 املصلحة إقامة هو األول الشرعي املقصود إن: "السالم عبد بن العز ويقول
  . 39"مصاحل جتلب أو مفاسد تدرأ إما مصاحل، كلها والشريعة املفسدة، ودرء

 
  ومنهجيته آلياته: املذاهب بني التقريب

 واألخوة السليمة، العقيدة وحدة على دائماً كدوتؤ تم اإلسالم شريعة
 وأَنا واحدةً أُمةً أُمتكُم هذه وإِنَّ﴿ :تعاىل قال. اخلالص التعاون و الصادقة،

كُمبر قُونالذين � اهللا رسول أصحاب أن فيه الشك ومما. ]52املؤمنون:[ ﴾فَات 
 وممن الصاحل السلف من بإحسان تبعهم ومن السمحاء، الشريعة هذه عنه تلقوا
 إىل املنتسبني وأن ،وجل عز اهللا شريعة به أمرم ما ساروا قد بعدهم، جاء

 بأصول يتعلق ما على بينهم فيما اتفقوا قد الصحيحة، اإلسالمية املذاهب
 وإذا ،أحكام من ذلك وغري واآلداب واملعامالت والعبادات العقائد وأركان
 االجتهاد، تقبل اليت األمور من ذلك غري يف اجتهاد عن إمنا فخالفهم اختلفوا

 يف متفقون املذاهب مجيع أهل دام فما. األصول من ال الفروع من هي واليت
 من ذلك وغري واملعامالت والعبادات العقائد آدابو وواجبات وأركان أصول
 وجد وإذا املنال، وسهل الزم أمر بينهم فالتقريب ،يةاإلسالم الشريعة أحكام

                                                           

 ،2ط األنصار، دار: القاهرة( ،الديب العظيم عبد: حتقيق ،الفقه أصول يف الربهان املعايل، أبو اجلويين، 37
 .  295ص ،1ج ،)ه1400

 ،)ه1366 ،1ط االستقامة، مكتبة تونس،( ،اإلسالمية الشريعة مقاصد الطاهر، حممد عاشور، ابن 38
 .  65ص

 ،1ج ،)م1980 ،2ط اجليل، دار: بريوت( ،األنام مصاحل يف األحكام قواعد العز، السالم، دعب ابن 39
 .  10ص
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 ما الفروع ذه يتعلق فيما واخلالف يشبهها، وما الفروع يف فهو اخلالف من يءش
  .40غاياته ويف مقاصده يف حممود اجتهاد عن يكون فقد به، البأس يشبهها
  :املذاهب بني التقريب هدف

 اإلسالمية املذاهب بني التقريب من املراد ليس أنه هنا بالذكر جيدر مما
 هذا يكون أن إزالة هو الغرض وجل املراد أقصى بل بينها، اخلالف أصل إزالة

 باإلخاء والتضارب التباعد تبديل فالغرض .والبغضاء للعداء اسبب اخلالف
 والفروع األصول من أشياء يف اختلفوا مهما مجيعا املسلمني فإن والتقارب،

 شهد من أن من بصحتها املقطوع األحاديث مضمون على اتفقوا قد فإم
 أخ واملسلم وعرضه، وماله دمه حرم فقد له دينا اإلسالم واختذ الشهادتني

 ما له منا فهو ديننا بغري يتدين ومل ذبيحتنا وأكل قبلتنا إىل صلى من وأن املسلم،
  . علينا ما وعليه لنا

  : اإلسالمية املذاهب أتباع بني التعايش حتقيق
 ألتباعوا املقلدين مجاهري حتتاجها اليت هي سبق كما التعايش دعوة

 علماؤهم حتقيقها يف األكرب العبء ويتحمل اإلسالمية، والفرق للمذاهب
 والفرق املذاهب أتباع بني التعايش يتحقق أن وميكن. وعاظهم و ومفكروهم
  : 41اآلتية باألمور اإلسالمية

 والفرق املذاهب بني عليها املتفق والقضايا األحكام إشاعة - 
 . فيها املختلف لقضاياا عرض عند عليها والتركيز اإلسالمية

                                                           

 بني التقريب مؤمتر يف مقدم حبث ،اإلسالمية املذاهب بني التقريب ،سيد حممد طنطاوي،: ينظر 40
 ،313-312: العددان ،)اإلسالمية الشئون وزارةالبحرين: ( ،اهلدايةو ؛م2003 اإلسالمية، املذاهب

 .  12ص ،)م2004 ،ه1424 ،27: السنة

 ؛اإلسالمية والفرق املذاهب بني التقريب ومنهجية آليات ،حممود اللطيف عبد حممود، آل: ينظر 41
 . 68ص السابق، املرجع ،اهلدايةو
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 اختلفوا فيما هلم العذر والتماس وأتباعها األخرى املذاهب احترام - 
 ".الصواب حيتمل خطأ غريي ورأي ،اخلطأ حيتمل صواب ييرأ: "بقاعدة أخذا فيه

 .باآلخرين الظن سوء عن البعد -
 القضايا على وتقدميها ،عليها واالجتماع ،األمة بقضايا االهتمام -

 العزة حتقيق على والعمل ،اإلميانية واألخوة ،والتقوى الرب على اونكالتع ،اخلاصة
 . تباعهاوأل هلا

 كانأ سواء ،تعاىل اهللا إىل األمة فيه اختلفت فيما احلكم تفويض -
 . بالدليل االستدالل يف أو ،الدليل يف أو ،االختالف أصل يف ذلك

 .تهمتبع حتميلهم وال ،السابقني أوزار املذاهب أتباع حتميل عدم -
له  يعمل الذي فهو القيامة، ليوم الفوز وحتقيق ،باآلخرة التعلق تنمية -

 الصراع فإن السماوية، األديان جاءت كما اإلسالم جاء أجلهم ومن ،املسلمون
 . واملتوحدين احملتاجني بني يفرق الذي هو الدنيا على

 ياوخفا األمور ببواطن العليم فهو تعاىل اهللا إىل التاريخ قضايا تفويض -
 تعاىل، اهللا أمام عنها مسئولني ولسنا نشهدها مل أحداث فتلك الصدور،

 واحد رأي إىل الوصول نستطيع فلن ا اشتغلنا ومهما واقعها، يغري لن واالنشغال
 كسبنا فذلك لغدنا، والتخطيط يومنا يف اإلسالم تطبيق عن مسؤولون لكننا. فيها
 . عليه اسبناحي الذي هو وتعاىل سبحانه واهللا اكتسبنا أو

  :اإلسالمية والفرق املذاهب بني التقريب أسس
 ميكن علمية منهجية وفق اإلسالمية والفرق املذاهب بني التقارب ولتحقيق

  : 42التالية األسس اقتراح
 جماال ليس تعاىل اهللا فكتاب: األول املصدر بعد املصادر تنقيح .1

 السنة وهو الثاين املصدر نلك. تعاىل اهللا إىل والنسبة الثبوت حيث من فيه للبحث

                                                           

 . 70ص السابق، املرجع: ينظر 42
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. لرواا والتعديل اجلرح وقواعد إثباا وطرق مفهومها حتديد يف البحث من البد
 اإلسالمية واملذاهب الفرق عليه اتفقت ما مجع يتم الثاين املصدر تنقيح وبعد

 . أمجعني للمسلمني املرجع هي لتكون
 من التاريخ: اخلالف من اجزًء متثل اليت التارخيية القضايا تنقيح .2

 يكون بل فقط للحدث رواية ليس لكنه عصمة من ملؤلفيه وليس البشر، تأليف
 من التارخيية احلوادث كتابة تنقيح من فالبد. وتأويله احلدث بتوجيه مرتبطا أحيانا

 راويه عدالة حيث من إلثباته علمي منهج وفق فقط كحدث األولية مصادرها
 إىل حيتاج وهذا هي، كما الوقائع تتبني حىت واتهر و رواياته و منقوالته يف والثقة

 أن اليستحق اليت واملصادر التاريخ منها يستقى أن يستحق اليت املصادر فرز
 . التاريخ منها يستقى

 :وخالف وفاق من اإلسالمية املذاهب بني ما وإحصاء جرد .3
 كنت مل إذا خاصة االتباع، لدى والتأويالت الظنون تسوء اخلالفات تأجج بسبب
 يف سواء والفرق املذاهب بني ما وإحصاء وجرد فيها، للعلماء مراجعة منهم

 . اآلخر الطرف موقف من بينة على طرف كل جيعل الفقهية أو الكالمية القضايا
 :والفرق املذاهب بني واملقارنة للحوار العلمية القواعد وضع .4

 أساس والفرق ذاهبامل مواقف بني واملقارنة للحوار العلمية القواعد على االتفاق
 ومن. آخر جانب من املوضوعية النتائج إىل للوصول وأساس احلوار يف لالستمرار

 : القواعد هذه
 . نقصان وال زيادة بال دقيقا أمينا نقال املختلفني أقوال نقل -
 .فيه اختلف وما عليه اتفق ما ببيان النزاع حمل حترير -
 أقواهلم نم فيه اختلفوا فيما املختلفني نظر وجهات عرض -

 . موضوعية و بأمانة
 .األصلية مصادره من فريق كل أدلة عرض -
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 . فريق كل أدلة مناقشة -
 . املناقشات هذه على اإلجابة معرفة -
 . سواه من الصواب ملعرفة األقوال بني الترجيح -
 اليت اخلالفات من كثريا فإن. العملية الناحية من اخلالف مثرة -

 يف عملية مثرات هلا ليست جدلية عقلية علمية خالفات التباغض تؤجج
 نفوس على اخلالفات هذه آثار من يقلل ذلك ومعرفة. املسلم حياة

 . واملقلدين األتباع
 لألعمال تكون لن: األمة توحيد هدف وفق والعمل السلوك .5

 من واملثقفون واملفكرون العلماء إليها يدعى اليت واملؤمترات والندوات العملية
 إذا اإلسالمية األمة وحياة األفراد حياة يف آثار أية إلسالميةا والفرق املذاهب مجيع

 يف العملي والواقع. والدول واجلماعات األفراد حياة يف عملي واقع هلا يكن مل
 . الشعوب بني الوحدة يؤصل الذي هو األفراد حياة

  
  ـةاخلامت

 مدارسها وتنوع آرائها تعدد مع اإلسالمية الشريعة حول اجلولة هذه بعد
  : اآلتية النتائج إىل – واملنة احلمد وله اهللا بيد والفضل – بنا الدراسة وصلت دق

 وقواعدها، ونظامها، مصدرها، يف ربانية اإلسالمية الشريعة -
 مستمرة، خالدة نزوهلا، على قرنا عشر مخسة انقضاء رغم وهي وتفصيالا،

 احلياة ابشموهل متميزة هذه والشريعة. ومكان زمان كل يف للتطبيق صاحلة
 طغيان عدم يضمن متوازن بشكل واألخروية الدنيوية متعلقاا مبختلف اإلنسانية
 . اآلخر على أحدمها

 تزودها ما الكلية واملبادئ القواعد تتضمن اإلسالمية والشريعة -
 بصورة ألحكامها واملستجدات النوازل من كثري باندراج تسمح ما والسعة املرونة

 . مدهشة
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 قابلة نصوصها أن اإلسالمية الشريعة يف واملرونة ةالسع عوامل ومن -
 والتفصيلية اجلزئية لألحكام تعرضت اليت النصوص معظم أن إذ األفهام؛ لتعدد

 .43تفسري من وأكثر فهم، من ألكثر تتسع صياغة احلكيم الشارع صاغها
 من الفقهية املدارس حيث ومن ،واآلراء األقوال حيث من التعدد -

 وال ،التشريع عهد منذ مازال التعدد وهذا. اإلسالمية الشريعة يف امللموسة احلقائق
 دليل هذا بل الشريعة؛ تطبيق يف العراقيل من ليس التعددو. الدين يوم إىل يزال
 . حني كل يف وصالحيتها وسعتها ةالشريع مرونة على

 ال فلذا روحها،و سالميةاإل للشريعة احليوية اتاملقوم من االجتهاد -
 االجتهاد ألن فيه؛ لتمكنه االجتهاد عليه جيب بل غريه، يقلد أن دللمجته جيوز
 . بدله إىل املمكن األصل عن العدول والجيوز ،األصل هو

 يبذل أن بعد احلكم من له حصل مبا يعمل أن اتهد على وجيب -
 حسب الشرعى احلكم هو ألنه فيه، رأيه يتغري مل دام ما وسعه، ويستفرغ جهده
 فال الظن غلبة منها كل أساس ألن غريه، ويقلد رأيه يترك أن هل جيوز وال ظنه،

 أن هلم مانع ال إذ املسلمني، من العامة خبالف وذلك .اآلخر على ألحدمها ترجيح
 .وعلمائها املذاهب بأئمة يقتدوا

 كلها ينبثق إذ ذاا؛ على وصحيح صواب كلها الفقهية واملذاهب -
 يف املسلمة باملبادئ و الصحيحة واعدوالق باألصول الشريعة نصوص من ويتفرع
 وهو اإلسالمي، الفقه تكون واالجتهادات املدارس هذه جمموع ومن. الشريعة

 جلميع احللول فيه. وحديثه قدميه العامل يف هلا المثيل وقانونية تشريعية ثروة
 .44القانونية النظريات أحدث وفيه األزمان مجيع يف احلياة مشاكل

                                                           

 ،1ط الرسالة، سسةمؤ: بريوت( ،اإلسالمية الشريعة لدراسة مدخل يوسف، القرضاوي،: يراجع 43
 .    163ص ،)م1993ه/1414
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 أفقها، وسعة اإلسالمي الفقه خصوبه على تدل ةالفقهي املذاهب هذه -
 يوجد ومل. وعالج منه سعة آخر مذهب ففي ونظرياته املذهب عنه يضيق وما

 وهذه. اإلسالمي كالتشريع اآلراء واتسعت االجتهادات فيه كثرت تشريع
 يأخذ أن احملتم من وليس. متساوية اإلسالمية الشريعة إىل نسبتها كلها املذاهب

 مذهب كل قواعد من يأخذ أن ميكن بل بكامله، اتهدين أحد هبمذ قطر كل
 . 45الزمنية باملصاحل األليق أنه يرى ما وأحكامه

 مبذهب فتواه يف يلتزم أن للمفيت الينبغي أنه الفتوى ضوابط من إن -
 وأكثر مذهب، أي من دليال أرجح هو مبا ويفيت األقوال بني يوازن وإمنا معني،
 اجلمهور ذهب وقد.  عليهم والتيسري الناس مصاحل ورعاية ريعة،الش ملقاصد حتقيقاً

 .46معني مبذهب التقيد الجيب أنه إىل
 ا اليقول بكيفية اإلتيان وهو الفتوى، يف بالتلفيق هنا النقول نعم، -

 العلماء، أقوال من قول من أكثر بني واحدة قضية يف يلفق بأن وذلك اتهد،
 . 47العلماء من أحد ا يقل مل مركبة، حقيقة فتكون

  ...وسلم آله وعلى حممد على اهللا وصلى هذا،
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